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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1304/2008, imressqa minn Ewa Sienkiewiez Hippler (ta' nazzjonalità 
Pollakka), f'isem l-organizzazzjoni ambjentali 'Przyjaciól Ziemi Nadnoteckiej', 
dwar it-tniġġis mill-iskart mill-ipproċessar ta' annimali mejtin

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirreferi għas-sitwazzjoni intollerabbli li qegħdin isofru minnha l-abitanti tal-
muniċipalità ta' Kaczory fil-punent tal-Polonja bħala riżultat tal-attivitajiet tal-produtturi tal-
ikel FARMUTIL, li jinkludu l-ipproċessar ta' annimali mejtin u skart perikoluż tal-kategoriji 
I, II u III. Il-petizzjonanta tirrimarka li l-kumpanija tifrex mal-art kwantitajiet kbar ta' 
fertilizzant mill-għadam tal-annimali imfarrak f'din iz-zona, li jirriżulta fit-tniġġis tad-djar, 
tax-xmajjar u tal-mergħat. Il-petizzjonanta ssostni wkoll li ħafna prodotti sekondarji tal-
ipproċessar ta' annimali mejta qed jiġu sempliċement midfuna f'din iz-zona, ub'hekk joħolqu 
riskju serju għall-ilma ta' taħt l-art. Il-petizzjonanta għalhekk titlob lill-Parlament Ewropew 
biex jintervjeni u jiżgura li l-awtoritajiet responsabbli jiggarantixxu konformità stretta mal-
linji gwida tal-UE dwar dispożizzjonijiet għas-saħħa għal prodotti sekondarji mill-annimali li 
mhumiex maħsuba għall-konsum.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta' Frar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta' Ġunju 2009.

Il-petizzjoni tirreferi għal ksur potenzjali tal-leġiżlazzjoni Komunitarja għall-protezzjoni tas-
saħħa pubblika u tal-annimali kif ukoll tal-leġiżlazzjoni ambjentali. 

Mill-informazzjoni pprovduta u mil-lista ta' impjanti approvati li l-awtoritajiet Pollakki ħejjew 
skont ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 dwar prodotti sekondarji tal-annimali mhux 
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maħsuba għall-konsum uman1 ("ir-Regolament ABP"), jidher li fis-sit imsemmi kienu 
approvati żewġ impjanti ta' pproċessar. Wieħed minn dawk l-impjanti jipproċessa materjali 
tal-Kategorija 1 u l-impjant l-ieħor jipproċessa materjali tal-Kategorija 3, b'użu fl-għalf għall-
annimali u f'fertilizzanti organiċi, skont l-istess Regolament.

Skont ir-Regolament ABP, l-impjanti tal-ipproċessar iridu jikkonformaw mar-rekwiżiti 
ġenerali tal-iġjene, li huma maħsuba biex jevitaw it-trasmissjoni ta' riskji ta' mard lill-
bnedmin u lill-annimali. B'mod partikolari, dawn l-impjanti jridu jieħdu miżuri sabiex jevitaw 
il-kontaminazzjoni mill-ġdid ta' prodotti pproċessati, bħall-għalf midħun mil-laħam u l-
għadam. 

Ir-Regolament ABP u l-miżuri addizzjonali adottati mill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni 
tiegħu jippermettu l-użu ta' prodotti sekondarji mill-annimali tal-Kategorija 2 u l-Kategorija 3 
f'fertilizzanti organiċi li jkun applikati għall-art. Madankollu, użu bħal dan huwa suġġett għal 
kondizzjonijiet stretti rigward il-metodi ta' pproċessar li għandhom jiġu applikati, l-istandards 
mikrobijoloġiċi għall-prodotti finali u l-imballaġġ u t-tikkettar li jeħtieġ li jintużaw meta 
fertilizzanti organiċi bħal dawn jitqiegħdu fis-suq. Rigward l-allegazzjoni tal-applikazzjoni 
għall-art, huwa importanti wkoll li wieħed jinnota li perjodu ta' stennija jrid ikun osservat 
qabel l-annimali fl-irziezet jistgħu jingħalfu minn art li fiha ntużaw fertilizzanti organiċi bħal 
dawn.

Rigward l-informazzjoni trasmessa dwar id-dfin ta' annimali mejtin f'ċerti għelieqi, ta' min 
jinnota li r-Regolament ABP jippermetti r-rimi ta' prodotti sekondarji tal-annimali permezz 
tad-dfin fil-post f'każ li jfaqqa' xi mard epiżotiku, taħt kundizzjonijiet li għandhom l-għan li 
jimminimizzaw riskji għas-saħħa u impatti ħżiena fuq l-ambjent. Rimi bħal dan jista' jitwettaq 
biss taħt ir-responsabilità tal-awtorità kompetenti. L-awtorità kompetenti għandha tevalwa 
jekk it-trasport tal-annimali mejtin sal-eqreb impjant ta' inċinerazzjoni jew ta' pproċessar 
joħloqx riskji akbar mir-rimi fis-sit jew jekk hemmx il-probabilità li l-imxija tal-mard twassal 
għal nuqqas ta' kapaċità fil-faċilitajiet ta' rimi disponibbli. 

Ir-Regolament ABP bħalissa ma jippermettix tali dfin f'każ ta' diżastri naturali bħall-għargħar. 
Madankollu, ta' min jinnota li l-Kummissjoni ressqet proposta għal Regolament ABP rivedut 
lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew2. Jekk iż-żewġ istituzzjonijiet jadottaw din il-proposta, 
ir-Regolament rivedut ikun jippermetti wkoll dfin fil-post f'każ ta' diżastri naturali, taħt ir-
responsabbiltà tal-awtorità kompetenti. 

Ir-Regolament ABP jobbliga lill-operaturi li jittrasportaw prodotti sekondarji mill-annimali 
f'kontenituri jew vetturi li ma jnixxux. Madankollu, it-trasport ta' prodotti sekondarji mill-
annimali f'kontenituri b'temperaturi kesħin mhux obbligatorju fil-każijiet kollha. It-trasport ta' 
prodotti sekondarji mill-annimali f'forma imkessħa jew iffriżata huwa obbligatorju biss jekk 
il-prodotti ma jkunux ipproċessati u jekk huma maħsuba għall-produzzjoni ta' għalf jew ikel 
għall-annimali domestiċi. F'każijiet oħra, it-temperatura għandha tkun irregolata b'tali mod li 
jevita riskji għas-saħħa. 

Il-Kummissjoni se tibgħat l-informazzjoni li tkun irċevuta lis-servizzi tal-ispezzjoni 
                                               
1 ĠU L 273, 10.10.2002, p.1.
2 COM(2008) 345 finali tal-10 ta' Ġunju 2008.
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veterinarja tagħha sabiex dawn jikkunsidrawha fiż-żjajjar ġejjiena tagħhom fil-Polonja, li jsiru 
biex tkun ivverifikata l-applikazzjoni xierqa tal-leġiżlazzjoni Komunitarja.

Fir-rigward ta' ksur potenzjali tal-liġi ambjentali tal-KE, jidher li l-aktar kwistjoni sinifikanti 
hija n-nuqqas ta' permess IPPC għal wieħed mit-tliet impjanti ta' inċinerazzjoni fir-reġjun. Ta' 
min jinnota, madankollu, li r-rekwiżiti stipulati mid-Direttiva 2008/1/KE1 dwar il-prevenzjoni 
u l-kontroll integrati tat-tniġġiż (id-Direttiva IPPC) japplikaw għal impjanti li jaqbżu ċerta 
kapaċità, pereżempju impjanti għar-rimi jew ir-riċiklaġġ ta' karkassi tal-annimali u skart tal-
annimali, fejn il-kapaċita ta' trattament teċċedi l-10 tunnellati metriċi kuljum (ara punt 6.5 tal-
Anness I tad-Direttiva IPPC). Mill-petizzjoni ma jidhirx ċar liema impjant imsemmi mill-
petizzjonanta m'għandux il-permess IPPC. Barra minn hekk, mhux ċar jekk l-impjant imsemmi 
bħala dak li hu mingħajr permess jaqax taħt ir-rekwiżiti tad-Direttiva IPPC fuq il-bażi tal-
kapaċità tiegħu. Dwar in-numru ta' permessi IPPC maħruġa għal diversi impjanti, ta' min 
jinnota li m'hemm l-ebda dispożizzjoni fid-Direttiva IPPC li tipprekludi l-Istati Membri milli 
joħorġu permessi separati għal impjanti differenti. L-Istati Membri għandhom il-possibbiltà li 
joħorġu permess wieħed jew aktar għal impjant wieħed kif ukoll permess wieħed għal diversi 
impjanti li jinsabu fl-istess sit, sakemm l-obbligi ġenerali tad-Direttiva huma ssodisfati. 

Fir-rigward ta' kwistjonijiet oħra tal-liġi ambjentali tal-KE, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
limitata pprovduta, il-Kummissjoni mhix f'pożizzjoni li tiġbed konklużjonijiet dwar ksur 
potenzjali tal-leġiżlazzjoni tal-KE. B'mod iktar speċifiku, mhux ċar kif seta' kien hemm ksur 
tal-liġi tal-UE dwar in-Natura (id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE2 dwar il-konservazzjoni tal-
habitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa, u d-Direttiva 79/409/KEE3 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi). Sempliċi referenza għall-prossimità ta' xi impjanti għal 
siti Natura 2000 li huma protetti mil-leġiżlazzjoni tal-UE fiha nfisha ma tindikax ksur tad-
Direttivi dwar in-Natura. Fin-nuqqas ta' informazzjoni dwar kif habitats u speċi speċifiċi 
mħarsa mid-Direttivi dwar il-Habitats u l-Għasafar tista' ssirilhom ħsara permezz tal-
attivitajiet ikkonċernati, il-Kummissjoni mhix f'pożizzjoni li tidentifika ksur tal-liġi tal-KE 
f'dan ir-rigward. Bl-istess mod, fir-rigward ta' allegazzjonijiet dwar l-impatt negattiv tal-
annimali midfuna fuq l-ilma ta' taħt l-art, ibbażati fuq l-informazzjoni limitata pprovduta, il-
Kummissjoni mhix f'pożizzjoni li tidentifika ksur tad-Direttiva 80/68/KEE dwar il-ħarsien ta' 
ilma ta' taħt l-art kontra tniġġiż ikkawżat minn ċerti sustanzi perikolużi4.

                                               
1 ĠU L 24/8, 29/1/2008
2 ĠU L 206, 22/7/1992, p. 7
3 ĠU L 103, 25/4/1979, p. 1
4 ĠU L 20, 26/1/1980, p. 40


